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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших не
в силі сьогодні бути з нами. Молімось і за тих,які нехтують сьогоднішнім Богослуженням.
в Домі Української Молоді.
Буде коротка програма: виступають учні рідної школи, а також вислітлення інтервю
Патріярха Святослава з нагоди Великодня. При вході до залі: добровільна пожертва. Всіх
запрошаємо на наш парафіяльний святочний свяченний обід.
ПАНАХИДИ на цвинтарі св. Михаїла неділями 3 і 10 квітня. У наступну неділю 3 квітня від 3-ої
години пополудні частина ліва-північна від хреста. Перша Панахида на хробах наших
покійних парохів.
МОЛИТВА СПІВЧУТТЯ ТА СОЛІДАРНОСТІ З ХРИСТИЯНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ едмонтонської
христянської спільноти відбудеться о 8-ій годині вечора у четвер 30 квітня перед міською
ратушою. Наш Владика Кир Давид бажає, щоб наша громада того дня зібралася на
автостоянці перед катедрою св. Йосафата о 7:30 вечора й спільно вирушила перед міську
ратушу.
Християнські спільноти по світі моляться за нашу Україну, нам треба
солідаризуватися з переслідуваними нашими братами й сестрами на Близькому Сході, що
терплять переслідування та мучеництвом засвідчують вірність своїй християнській вірі.
ВЕЧІРНЯ у суботу 2 травня від 6-ої години вечора.
“ЄПИСКОПСЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК“ відбудеться 3 червня від 7:30-9:00 години ранку.
Квитки по 25.оо дол. від особи можна купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496,
або chancery@edmontoneparchy.com.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ о. Богдана Праха ректора Українського католицького університету
“Духовенство перемиської єпархії та апостольскої адміністрації Лемківщини“ відбудеться у
четвер 30 квітня о 6:00 ій годині вечора у залі Верховина. Всіх зацікавлених запрошають.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: За упокій душі мами й бабці бл. п. Катерини Юник:
200.оо дол Роман і Марія Юник з дітьми, по 150.оо дол. Анна і Володимир Юники.
Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(27): в намірі дародавця - Тайлер
Вівторок(28): за здоров’я Євгенія і Галини; Середа(29): в намірі дародавця - Джін Крос
Четвер(30): в намірі дародавця - Тайлер;
П’ятниця(1): в намірі дародавця - ; Субота(2): в намірі дародавця - Джін
СЬОГОДНІ О 1:30 НАШЕ СВЯЧЕНЕ - ВЕЛИКОДНІЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОБІД

****************************

З ПОВЧАНЬ СВ. АНТОНІЯ ВЕЛИКОГО: “Як зір маємо від Бога, щоб розпізнавати видиме
(що в ньому білого, а що - чорного кольору), так і розум дарований нам Господом, аби
розпізнавати, що корисне для душі, а що - шкідливе. Пожадання, яке відкидає
розсудливість, породжує пристрасність до чуттєвих утіх, а це не дає душі спастися
або приступити до спілкування з Творцем“

ХТО Є АВТОРОМ СВЯТОГО ПИСЬМА? ЩО ОЗНАЧАЄ: “ПИСАНІ ПІД НАДХНЕННЯМ СВЯТОГО ДУХА“?

Автором Св. Письма є сам Господь Бог. Він надхнув (по-латинському сказане - інспірував) авторів
поодиноких книг Св. Письма і вжив їх як чинне знараддя для об’явлення своєї правди. Отже,
говоримо, що книги Св. Письма були написані під надхненням СВЯТОГО ДУХА. Св. Письмо - це
слово Боже. Тому в нас до Св. Письма така велика пошана.
Що розуміємо під словом “надхнення - інспірація“? Сказано було, що автором Св. Письма є сам
Бог. Але для списання того, що хотів Господь Бог людям об’явити і сказати, Бог вибрав собі людей і
повжив їх із їх здібностями й силами, впливав на них і через них, щоб як правдиві автори записали
все те і лише те, що він хотів. Отже, під “Божим надхненням чи іспірацією“ розуміємо, що Бог
звернувся, проговорив до людей, через ним вибраних священописців (гаґіографів), як через
знараддя. Бог - головний автор священих книг, людина - другорядний. Від Бога походить тема,
провідна думка, суть речі. Від священописця - хід думок, добір слів, спосіб висловлення, виразу,
стиль, включно із граматичними та літературно-стилістичними особливостями. Бог дає людині
надхнення, але при тому він не зміняє її природу, характер, здібності. Надхнення - це не диктат.
Надхнення - це надприродне світло, яке діє на людину, не змінюючи її розумної та свобідної істоти.
Тому все те, що надхнені - інспіровані автори твердять, має уважатися твердженням Святого Духа.
Отже, треба визнати, що книги Св. Письма вчать правдиво, вірно і без помилки правду, яку хотів
мати Бог позначену в Св. Письмі для нашого спасіння.
Але “написане під надхненням Св. Духа“ не треба розуміти, так мов би Дух Святий вжив
святописця, як писаря на машині, якому б диктував, що має написати; не впливає ані тим способом,
мов би просто надиктував людському авторові і зміст, і спосіб висловлення.
При писанні Святої Книги людський автор є “знаряддям“ Св. Духа, але знаряддям живим,
одушевленим і розумним, який під божественним впливом вживає своїх сил і здібностей так, що
кожний може в книзі, ним написаній, відкрити своєобразність і характеристичні знаки й риси
людського письменика. Іншими словами: святописець вживає всіх своїх здібнощів, інтеліґенції,
уяви, волі, так як кожний інший людський автор, але рівночасно стоїть під цілком окремим впливом
Духа Святого.
Цей вплив не відбирає від святописця вживання його здібностей, але силою, яка є власною
всемогучності Божій, впливає, що автор пише те, що Дух Божий хоче, лише те, що хоче, і способом,
яким хоче. При тім всім, у Св. Письмі божественне прекладається нам способом, якого вживають
звичайні люди.
Уже жиди в Старому Завіті уважали декотрі книги Старого Письма словом Божим. Читали їх при
богослуженнях і керувались їх наукою в щоденнім житті, переконані, що тими книгами говорить до
них сам Бог.
Первісна Церква від початку була переконана в тому, що автором Св. Письма є Св. Дух. Свідчить
про це, наприклад, апостол Петро: “Бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини,
лише, ведені Святим Духом, промовляли святі люди від Бога“ (2Петр.1,21). Це проголошує також
апостол Павло в другому листі до Тимотея: “Все Писання - надхненне Богом і корисне, щоб
навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був
досконалий, до всякого доброго діла готовий“ (Тим.3,16-17).
Коли Св. Письмо є написане при окремій помочі Св. Духа, це означає, що є правдиве, в ньому
нема помилки, бо його автором є Бог. Бог не може ані помилятись, ані обманювати. Тому в Св.
Письмі, яке є словом Божим, нема помилки, ані обману. /“Наша віра“/

